
Til Bestyrelse og medlemmer af FLS-Fyrremose!  Broager, den 4. maj 2016 

 

Tak for det fremsendte, indkaldelse og regnskab. 

Vi har desværre ikke, pga. en 60 års fødselsdag, mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men vi har 

dog nogle bemærkninger og nogle spørgsmål. 

1. Hvordan hænger det sammen med kr. 26.400 i Foreningskontingent og kr. 6000 i 

kontingenttilgodehavender, vi er 64 grunde af kr. 400 = 25600 ?? 

2. Har man gjort noget for at inddrive de 6.000 kr.? 

3. Hvordan er Kontingenter(kr.6.424,81) delt op, H&G, Danske Vandløb, Fritidshusejernes 

Landsforening. 

4. Øvrige udgifter ”der ikke var budgetteret” kr. 12.950,- til SEGES (vandløbssag) dette er ikke  

foreningens fællesinteresser (vedtægter §2), men derimod nogle grundejeres interesser, i øvrigt 

svarer det til  ca. 20% af foreningens egenkapital, så iht. Vedtægters §7 må det betragtes som større 

investering, som skal vedtages på en generalforsamling. Og hvis man lægger op til at foreningen skal 

betale dette burde alle medlemmer vel orienteres omkring vandløbssag og klage hertil. 

5. Skyldige driftsomkostninger, kr. 15.065,08  hvad er det?? 

6. Bestyrelsens forslag (D) om rådighedsbeløb til formanden, kan vi ikke godtage, idet det strider imod 

loven, da der skal være bilag for alle udgifter. 

7. Forslag E fra Heinz Gordon, kan heller ikke godtages idet vi mener at det ikke er fællesinteresser (pkt. 

4) og der er heller ikke fremsendt noget budget. 

8. Forslag F Kontingentforhøjelse kan vi heller ikke godtage, da der ikke er fremsendt noget budget som 

kan begrunde dette og det vil også bevirke en kontingentforhøjelse på 50% over 2 år. 

9. Regnskabet er godkendt af 1 revisor og 1 suppleant, os bekendt er der ikke nogen af de valgte 

revisorer der har frasagt deres job, så er det jo ikke lovligt at tilsidesætte den valgte revisor. 

10. Årets regnskab udviser et underskud på kr. 4.657,76 hvor jeg iht. Det fremsendte mener at det faktisk 

burde være kr. 10.657,76, er dette rigtig forstået?? 

Konklusion: 

Vi er meget forvirrede og uforstående over en del af de ting der foregår i foreningen, som umiddelbart ikke 

holder sig på den rigtige side af loven og vedtægterne. Vi håber på et hurtigt svar fra bestyrelsen på 

ovenstående. 

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak! 

Brita og Knud Christensen 

Fyrremose 172 

britaogknud@gmail.com  
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